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Editorial
A conquista de melhores patamares de desenvolvimento regional é um grande desaﬁo
no mundo contemporâneo, perseguido nos quatro cantos do globo terrestre, e aqui no estado do Tocan�ns não seria diferente. Os níveis de desenvolvimento a�ngidos dependem de
inúmeros fatores e contextos, porém sabemos que a história é fundamental no processo de
aprendizado que nos leva a determinados caminhos.
Almejar o desenvolvimento depende de uma sinergia de fatores e da a�tude cole�va
tomada pelas sociedades e suas ins�tuições. Concordamos com Guimarães Rosa quando diz
que “o real não está na saída nem na chegada: ele se dispõe para a gente é no meio da travessia”. Se uma região almeja desenvolver-se, tem que reconhecer-se e ir para a “travessia”, pois
é lá que vão aparecer as oportunidades futuras, muitas delas até inesperadas. Portanto, este
desenvolvimento só é alcançado se há efe�vos valores é�cos em relação ao outro e ao uso
comum dos recursos naturais que são sim ﬁnitos.
Nosso obje�vo com esse dossiê foi de reforçar este debate no Estado do Tocan�ns –
Brasil pela via do conhecimento, pois sabemos que antes de tudo precisamos verbalizar através
da linguagem as nossas construções para, posteriormente, concre�zá-las. Assim, este dossiê
busca trazer provocações, reﬂexões em diferentes níveis de maturidade, sobre um objeto avesso a modelos pré-determinados e a receitas prontas que são a conquista de melhores níveis de
desenvolvimento para as regiões.
O Dossiê, O Tocan�ns em Direção ao Desenvolvimento Regional, nasce de uma parceria
extremamente importante para o desenvolvimento do Estado do Tocan�ns entre a Universidade Federal do Tocan�ns – através do Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento
Regional – e a Universidade Estadual do Tocan�ns (Uni�ns). Estas duas ins�tuições são fundamentais para que o Estado do Tocan�ns almeje novos patamares de desenvolvimento. É hora
de juntar forças, trabalhar coopera�vamente, pois é aprimorando as ins�tuições que teremos
ações mais eﬁcazes, que em úl�ma instância dependem da qualidade da formação das pessoas e do que elas conseguem tecer juntas em suas visões de futuro. Por isso, o que realmente
importa como diz nosso ensaísta Guimarães Rosa, é nos inclinar para a travessia, com inicia�va
e disposição em trabalhar juntos.
Neste Dossiê temos ar�gos bastante diversiﬁcados que envolvem aspectos econômicos,
sociais e ambientais. Discutem-se temas muito estratégicos para o desenvolvimento regional
do estado a par�r de uma visão plural e interdisciplinar. Convidamos todos para o início desta
travessia que é formatar intelectualmente os caminhos para o desenvolvimento do Estado do
Tocan�ns. Sendo assim, não é só uma tarefa para gestores e polí�cos, mas uma tarefa para
toda a sociedade, onde os estudiosos e pesquisadores têm uma contribuição muito relevante
a ser dada.
Vamos seguir a recomendação do grande romancista brasileiro Guimarães Rosa, iniciar
a “travessia” deste longo caminho, onde o resultado é e será o da construção de muitos. Porém, não nos imiscuiremos de dar nossa contribuição, e essa aqui colocada é uma importante
pedra basilar no campo da produção cien�ﬁca do desenvolvimento regional em nosso estado.
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